OPLEIDING TOT LANDELIJK BEVOEGD VERKEERSREGELAAR
VOOROPLEIDING
Er is geen vooropleiding vereist. Wel moet u ouder zijn dan 18 jaar om het praktijkexamen af te
leggen.
THEORIE EN PRAKTIJK
De cursus Verkeersregelaar bestaat uit 1 dag theorie en 1 dag praktijk. In het theoriegedeelte leert u alles
over verkeerswetgeving, veiligheid, remafstanden en andere zaken om u goed voor te bereiden op de
praktijk. Tijdens de praktijklessen leert u niet alleen verkeer regelen, zodat u kunt deelnemen aan het
examen, maar leert u ook dynamisch verkeer regelen. Dit houdt in dat u meerdere verkeersstromen
tegelijk kunt laten rijden, wat de verkeersdoorstroming ten goede komt. Dit maakt het verschil tussen een
verkeersregelaar en een professional!
DOEL
Tijdens de cursus tot Landelijk Bevoegd Verkeersregelaar traint u niet alleen op het vaardig en veilig
regelen van het verkeer, maar bereidt u zich ook optimaal voor op het landelijk examen.
DOELGROEP
De cursus is bestemd voor iedereen die om wat voor reden dan ook te maken krijgt met verkeer te
regelen op de openbare weg.
INHOUD THEORIE EN PRAKTIJK
Theorie
Tijdens de theorie leert u wat een aanstelling als beroepsmatige verkeersregelaar inhoudt en welke
verantwoording u draagt ten opzichte van het overige verkeer. U leert de theorie over
verkeersinzichtelijke en dynamisch verkeer regelen
De theorie bestaat uit de volgende onderdelen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Wettelijke status
Aanstelling
Wegenverkeerswet 1994
Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990
Regeling verkeersregelaars 2009
Verzekering
Theorie-examen

Praktijk
Tijdens de praktijk leert u de verkeersstromen op de juiste wijze te begeleiden. Er wordt gestart met het
geven van een stopteken, waarna het steeds een graadje moeilijker wordt, totdat u uiteindelijk
zelfstandig het verkeer kunt regelen op een kruising met 4 uitvalswegen, een Verkeersregelinstallatie
(VRI), omliggende fietspaden en wellicht ook nog met meerdere voorsorteervakken.

De praktijk bestaat uit de volgende onderdelen:
 Stopteken
 Om- en om regeling
 Verkeer regelen op een kleine kruising
 Verkeer regelen op een grote kruising
 Praktijkexamen
Theorie-examen
Aan het einde van de dag wordt een theorie-examen afgenomen. De kennis wordt getoetst aan de hand
van multiple choice vragen. Na het behalen van het theorie-examen kunt u doorstromen naar de praktijk.
Praktijkexamen
Aan het einde van de praktijkdag wordt het praktijkexamen afgenomen. Tijdens dit examen moet u op de
grote kruising, die voldoet aan de landelijke exameneisen, minimaal 15 minuten zelstandig het verkeer
regelen. Het praktijkexamen wordt afgenomen door onze instructeur tezamen met een gedelegeerde van
Stichting Verkeersregelaars Nederland.
Aanvragen aanstellingspas
Nadat u het examen met succes heeft afgerond, ontvang u van ons een certificaat met daarop een
waarmerk van de Politie waaruit blijkt dat u de cursus met succes heeft afgerond. Dit certificaat heeft u
onder andere nodig bij het aanvragen van de aanstellingspas. Dit kunt u (of uw werkgever) doen via
www.aanstellingspas.nl
Cursusprijs
 De prijs per deelnemer bedraagt € 525,- (*)(**)
 (*) de cursusprijs is vrijgesteld van BTW, inclusief al het benodigde cursusmateriaal, theorieexamen, eerste praktijkexamen, koffie, thee en lunch op beide dagen
 (**) minimum deelname is 4 personen, max. Deelname is 8 personen. Bij minder dan 4
inschrijvingen drie weken voorafgaand aan de gepland datum, gaat de opleiding niet door. U
krijgt hierover tijdig bericht indien u zich heeft geregistreerd als cursist;
 In-company opleidingen zijn al mogelijk vanaf 4 personen. Informeer naar de mogelijkheden en
voorwaarden via info@promeonacademy.nl
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